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Aplicações em Redes

Atualmente est̃ao se abrindo espaços para novas aplicações na Internet. Entre estas aplicações,
as ferramentas para trabalho cooperativo e ensino a distância se destacam. Oswhiteboards, ferramen-
tas de desenho em que usuários se comunicam via textos e figuras, representam um exemplo deste tipo
de aplicaç̃ao. Os principais requisitos das aplicaçõeswhiteboardsest̃ao relacionados̀a consist̂encia
dos dados entre os usuários e ao desempenho apresentado na transmissão destes dados. O uso de
transmiss̃ao multicast, como forma racional de alocação dos recursos da rede, pode contribuir signi-
ficativamente para o desempenho da aplicação.

Poŕem, o IP Multicast ñao oferece confiabilidade no envio dos pacotes e, portanto, algum me-
canismo adicional deve ser implementado para prover este serviço. Várias abordagens para a solução
deste problema foram propostas na literatura, algumas baseadas no uso de IP Multicast, como as
apresentadas em [15, 8, 9, 16, 10] e outras baseadas no uso de IP Unicast [5, 3, 13, 17]. Devidoà
escassez de implementações em doḿınio público destas propostas, foi desenvolvida uma biblioteca
de funç̃oes, denominada RML (Reliable Multicast Library), baseada no SRM [8], para permitir a
transmiss̃ao multicast confíavel. A unĩao da RML com um programa para desenho vetorial deno-
minado TGIF [4], fez surgir o TGWB (Tangram Whiteboard) [6, 1], que faz parte do conjunto de
ferramentas Tangram-II [7]. As principais caracterı́sticas do TGWB s̃ao o alto grau de interatividade
e seu exclusivo mecanismo para consistência global, que tem como base a abordagem descrita em [2]
para ańalise de uma computação distribúıda geńerica.

O algoritmo para garantia de confiabilidade implementadoé baseado no receptor e utiliza
temporizadores [8]. A cada pacote enviadoé associado um número de seq̈uência, ousn. Os recep-
tores somente enviam para a aplicação os dados recebidos na seqüência correta, caso contrário eles
são armazenados em umacache. Uma perda de pacotesé detectada quando um pacote com número
de seq̈uência maior do que o esperadoé recebido. Por exemplo, se um membro receber dois paco-
tes consecutivos, o primeiro comsn = 4 e o segundo comsn = 8, fica caracterizada uma lacuna
de tr̂es pacotes (5, 6 e 7). Ao detectar uma perda, o receptor espera por um determinado tempo
aleat́orio Tnak antes de enviar um pedido de retransmissão, ou NAK (Negative AcKnowledge), dos
pacotes perdidos. Desta forma, a primeira requisição enviada poderá suprimir a requisiç̃ao dos outros
usúarios. Aṕos enviar um NAK, o receptor espera pela retransmissão por um tempo aleatório Twait.
SeTwait expirar antes da recepção da retransmissão, o receptor deve enviar outro NAK para o grupo
multicast. Os membros que receberem um NAK e possuı́rem os pacotes requisitados esperam por
um tempo aleatório Tret antes de realizar a retransmissão. Espera-se então que desta forma o mem-
bro que retransmitir primeiro suprima as retransmissões escalonadas pelos outros. Os valores dos
temporizadores são escolhidos aleatoriamente segundo uma distribuição uniforme. O intervalo para
escolha dos temporizadores está relacionado ao retardoR do membro at́e a fonte que enviou os paco-
tes, como mostrado na Tabela 1. Os parâmetrosAnak, Bnak, Await, Bwait, Aret e Bret são utilizados
para controlar o tamanho deste intervalo.

Após a implementaç̃ao da RML, alguns testes foram realizados na Internet para verificar o
desempenho da biblioteca. As máquinas utilizadas nos testes, realizados no perı́odo de julho a de-



Identificaç̃ao Intervalo onde o
do temporizador temporizadoŕe escolhido

Tnak (Anak ·R, (Anak + Bnak) ·R)
Twait (Await ·R, (Await + Bwait) ·R)
Tret (Aret ·R, (Aret + Bret) ·R)

Tabela 1: Temporizadores aleat órios usados na RML

zembro de 2002, pertencem a quatro universidades diferentes: a UFRJ, do Rio de Janeiro; a UFF, de
Niterói; a UFJF de Juiz de Fora e, finalmente, a UMASS de Amherst nos Estados Unidos.

No peŕıodo de realizaç̃ao dos testes não foi posśıvel estabelecer uma transmissão multicast
nativa entre as universidades participantes. Para contornar esse problema, foi criado um pequeno
programa, denominadomcastproxy , que se encarregou de fazer a ligação entre as universidades,
como ilustra a Figura 1.

Dentro das universidades a transmissão dos pacoteśe feita usando multicast. Assim, cada
inst̂ancia domcastproxy participa do grupo multicast referenteà universidade a que ela pertence.
Todos os pacotes recebidos dos usuários “locais” via multicast s̃ao encaminhados, usando UDP uni-
cast, para as instâncias domcastproxy das outras universidades. Os pacotes recebidos via unicast
são encaminhados para o grupo multicast, completando assim a comunicação entre as universidades.
Dessa forma, fica transparente para a aplicação o envio dos pacotes entre as universidades participan-
tes, visto que omcastproxy não modifica o contéudo dos pacotes que ele encaminha.

mcastproxy

UFJF

mcastproxy

UFF

UFRJ

mcastproxy mcastproxy

UMASS

Legenda

Transmissão Unicast

49ms

282ms

222ms

279ms

164ms

453ms

Transmissão Multicast

Nms Retardo médio

Figura 1: Ambiente de testes considerando o mcastproxy

Para realizar os testes foram considerados dois cenários, denominados Cenário 1 e Ceńario 2.
O Ceńario 1 considera uma sessão multicast com uḿunico emissor de dados. No caso dos testes aqui
apresentados, o emissor foi a máquinailha da UFRJ. Um exemplo tı́pico deste ceńario, considerando
o uso do TGWB,́e uma apresentação ou aula, onde o apresentador ou professor exibe algunsslides
e os espectadores apenas assistemà apresentação. Neste caso, não existe uma maior interação entre
os membros da sessão multicast. O segundo cenário, que tamb́em foi considerado nos testes, consiste
de uma sessão onde os usúarios realizam um trabalho cooperativo, como por exemplo a construção
de um modelo do TANGRAM-II. As principais diferenças deste cenário, em relaç̃ao ao ceńario de
apresentaç̃ao discutido anteriormente, são o ńumero de emissores, o intervalo entre as transmissões
de dados e a quantidade de pacotes enviados em cada transmissão.

O valor para os parâmetros dos temporizadores mostrados na Tabela 1 podem influenciar o
desempenho do protocolo de confiabilidade. Nos testes realizados, os valores dos parâmetros foram
configurados de acordo com a relaçãoAwait > 2+Aret+Bret−Anak, desenvolvida em [1].́E esperado
que o aumento do valor dos parâmetros provoque por um lado um aumento no tempo de recuperação
e por outro uma diminuiç̃ao no ńumero de NAKs enviados por pacote perdido. A Tabela 2 apresenta
os resultados obtidos para a máquinafenix da UFJF. As outras ḿaquinas tiveram comportamento



semelhante. Observando a Tabela 2é posśıvel notar que o ńumero de NAKs enviadośe minimizado
quandoAwait = 6. Isto deve-sèa relaç̃ao entre esse parâmetro e a variaç̃ao do retardo da rede. Um
valor maior paraAwait atenua mais fortemente os efeitos dessa variação.

NAKs enviados Tempo de recuperação (ms)
Par̂ametros Min Média Max Min Média Max

Anak = Bnak = Bwait = Aret = Bret = 1
Await = 4 1 1,61 3 60,142 197,036 350,189

Anak = Bnak = Bwait = Aret = Bret = 2
Await = 5 1 1,09 2 70,124 254,255 544,520

Anak = Bnak = Bwait = Aret = Bret = 3
Await = 6 1 1,00 1 90,139 484,580 860,162

Tabela 2: NAKs enviados e tempo de recuperaç ão em relaç ão à mudança dos par âmetros na
fenix

Os par̂ametros para o cálculo dos intervalos para os temporizadores também influenciam na
supress̃ao de NAKs e retransmissões, como pode ser visto no gráfico da Figura 2 (a). Como esperado,
o hostmais distante, representado pela máquinanewworld localizada na UMASS,́e o que mais se
beneficia da supressão. Valores semelhantes foram obtidos para a supressão de retransmissões. Os
resultados apresentados são referentes ao Cenário 1, mas os resultados obtidos para os dois cenários
seguiram a mesma tendência.

Em paraleloà implementaç̃ao da RML, foi desenvolvido um modelo desta biblioteca [14],
que contribuiu para fazer ajustes dos valores dos temporizadores. O modelo foi construı́do, em pri-
meiro lugar, para representar o funcionamento da RML no Cenário 1, onde existe apenas um emissor.
O modelo foi desenvolvido no ambiente de modelagem da ferramenta TANGRAM-II. Os elemen-
tos do modelo s̃ao as quatro ḿaquinas, onde estão implementados os mecanismos de funcionamento
da RML; as quatro instâncias do mcastproxy, onde estão representados os retardos adicionados pelo
encaminhamento dos pacotes; e os canais, onde estão modelados os retardos medidos entre as univer-
sidades participantes dos experimentos (Figura 1).
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Figura 2: Comportamento em relaç ão à variaç ão dos par âmetros

O modelo foi utilizado para medir a influência da variaç̃ao dos par̂ametros utilizados nos
cálculos dos temporizadores. Os gráficos das figuras 2 (b) e 2 (c) contém a comparaç̃ao entre os
resultados dos experimentos reais e os resultados obtidos com a simulação do modelo. Na Figura
2 (b), o resultado da simulação mostrou a tend̂encia do decrescimento da média de NAKs enviados
em funç̃ao do par̂ametroAwait. No que se refere ao tempo de recuperação (Figura 2 (c)), o modelo
apresentou uma tendência ainda mais próxima dos experimentos. Observando estes resultados,é
posśıvel verificar a adequação do modelo ao comportamento caracterizado nos experimentos.

Futuramente, espera-se um maior desenvolvimento da RML, com a implementação de tem-
porizadores din̂amicos, como os propostos em [12] e [11]. O TGWB vai ser usado em aulas entre a
UFRJ, a UMASS e a UCLA. As informações obtidas com estas aulas serão utilizadas para melho-
rar a ferramenta. Quanto ao modelo, outras medidas de desempenho podem ser obtidas, como por
exemplo a inflûencia do ńumero de membros de uma sessão sobre o desempenho do protocolo de
confiabilidade multicast. Finalmente, experimentos em ambientes com suporte integral a IP Multicast



nativo podem ser realizados para verificar a verdadeira influência domcastproxy , aqui usado para
simular o roteamento multicast.
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